
 
 

Departamentul de Servicii Școlare și Educaționale 
 
 

AVIZ PUBLIC 
Înscrieri la Serviciile Educționale de la 0 la 3 ani ale 

Romei Capitale 
Anul de Învățământ 2021-2022 

 
Înscrierile sunt deschise începând cu 16 februarie până pe 22 martie 2021. 

 
 

1. CERINȚE PENTRU ÎNSCRIERE 
 

Pot fi înscriși la creșă pentru anul școlar 2021/ 2022 fetițele și băieții născuți la sau după 1 ianuarie 2019 și care 
se vor naște până la 31 mai 2021, cu respectarea vaccinărilor obligatorii stabilite prin Legea nr. 119 din 31 iulie 
2017. 

 
Serviciile educaționale 0-3 ani primesc fetițele și băiețeii cu rezidența pe teritoriul Roma Capitale, aparținând 
familiilor cu cel puțin un părinte, un tutore, un împuternicit cu rezidența pe teritoriul Capitolinei. 

 
De asemenea, pot prezenta cererea de înscriere și familiile care nu sunt rezidente în zona Roma Capitale la 
momentul înscrierii și care sunt în condițiile de a se auto-certifica că au o schimbare de reședință pentru Roma 
Capitale. 

 
Pot fi, de asemena înscriși toți baieții și toate fetițele care sunt prezenți în mod temporar pe teritoriul Romei, chiar 
dacă nu au rezidența , în acord cu dispozițiile 
naționale și internaționale în vigoare. 

 
 

2. CUM FUNCȚIONEAZĂ CREȘA 
 

2.1. Orar și calendar 

 
Structurile sunt deschise incepând cu data de 1 septembrie până la 30 iunie, de luni până vineri, programul de 
funcționare a creșelor cu administrare directă este stabilit de către Consiliul Municipal prin Hotărârea n. 33 din 
11/02/2009, precizate în lista structuriilor atașat Avizului public: 

⚫ 8.00/ 16.30 

⚫ 7.00/ 18.00 

⚫ 7.30/ 17.00 

Pentru programul de funcționare a creșelor în luna iulie vă rugăm să consultați paragraful 2.2 . 

 
 

În interiorul acestor programe de funcționare , precizate pentru fiecare structură, în momentul acceptării cererii de 

înscriere va fi posibilă alegerea, cu scopul definirii tarifelor, orarul de intrare posticipat până la 9.00 și orarul 



de ieșire anticipat începând cu orele 14.30. Tariful va fi calculat în funcție de intervalul de timp ales conform 
tabelelor atașate Avizului public ( All. B). 

Este evident că nu pot fi acceptate peferințe pentru intervale de timp mai lungi decât cele maxime prevăzute 
pentru creșa aleaă. 

 

Pentru strucuturile cu administrare indirectă, pentru definirea tarifelor, puteți opta exclusiv pentru orarul 08.00-
16.30 și 08.00-14.30, fiind totuși posibilă flexibilitatea în ceea ce privește intrarea și ieșirea consentită în legătură 
cu exigențele familiale. 

 

Din motive organizatorice-administrative orarul ales în momentul înscrierii trebuie respectat pentru întregul an 
școlar, în afară de evenutale excepții, datorate unor justificate nevoi familiale documentate, după opinia favorabilă 
a POSES a creșei administrate direct sau a Subiectului Adminstrator al structurii private afiliate. 

 

 
2.2. Luna iulie 

 
Pentru a răspunde diverselor nevoi ale familiilor, în luna iulie va fi publicată o notificare specială pentru participarea 
la creșă. Cererile de înscriere pot fi prezentate aproximativ în perioada 15 aprilie - 20 mai 2021. 

 
În cadrul creșelor administrate direct, deschise în iulie, pentru a respecta normele contractuale actuale ale 
personalului Roma Capitale care guvernează personalul din sectorul educațional, Administrația ar putea asigura 
serviciul prestat cu personalul educațional, altul decât cel utilizat în cursul anului. 

 
În funcție de numărul cererilor, serviciul poate fi organizat și în cadrul creșelor private care au un acord și altele 
decât cele frecventate de fetițe și băieței pe parcursul anului școlar și cu program de funcționare redus. 

 
Dacă se alege utilizarea unei jumătăți a lunii, ponderea cheltuielilor utilizatorilor va fi redusă cu 50%. Nu se 
percepe nicio taxă de contribuție dacă familiile nu depun cererea pentru luna respectivă. 

 

Vă rugăm să consultați Avizul public pentru detalii suplimentare. 

 
 

2.3 Sărbătorile de Crăciun și de Paște 

 
Serviciul este suspendat în perioada sărbătorilor de Crăciun și de Paște de închiderea școlilor conform 
calendarului regional. Contribuțiile pentru lunile de referință trebuie plătite integral. 

 

 
2.4 Servicii alternative 

 
SECȚIUNEA PONTE 

Secția PONTE este un serviciu educațional înființat în cadrul Școlii copilăriei , al cărei calendar școlar îl 
urmează și, prin urmare, este deschisă în perioada 15 septembrie - 30 iunie a fiecărui an de învățământ. 
Primește fetițele și băieții născuți în perioada 01/01/2019 până la 31.08.2019 sau care au împlinit 24 de luni 
până la 31.08.2021. 
Activarea acestui serviciu este supusă realizării unui număr minim de 16 membri potențial înregistrați la 
momentul stabilirii clasamentului provizoriu.  . 

 
SPAȚIU BE.BI 

’’Spazio Be.Bi’’ este un serviciu educațional care oferă fiecărui copil o ședere zilnică maximă de 5 ore 
dimineața sau după-amiaza; în niciun caz nu este prevăzut consumul prânzului, ci doar a unei gustări. 

 

Primește fetițele și băieții născuți în perioada 01/01/2019 - 28/02/2020 sau care au împlinit 18 luni până la 
31.08.2021 sau care le-au împlinit la data acceptării locului, dacă sunt contactați ulterior din lista de așteptare. 
Acest tip de serviciu nu este gestionat direct de către Administrație, ci oferit în unele structuri private afiliate.



2.5. Perioada de adaptare a fetiței și a băiatului. 

 
Pentru a permite o experiență educativă cuprinzătoare și o detașare cât mai senină posibil de figurile parentale 
de referință, creșele Roma Capitale planifică o perioadă inițială de adaptare în funcție de nevoile, cerințele și 
timpul fiecărui copil, oferind orare flexibile și de durată variabilă și prezența unui părinte sau a unei figuri de 
referință a familiei în momentul acestei faze delicate. 

 
Este prevăzută o adaptare eșalonată și personalizată, care va fi realizată continuu în primele zece zile de la 
deschiderea unității de învățământ. 

 

Conform ritmurilor și nevoilor copiilor, perioada de adaptare trebuie încheiată pentru toți în luna septembrie. 

 
În acest scop, fiecare creșă își dezvoltă propriul proiect de primire, ținând cont de îndrumările pedagogic e ale 
Departimentului competent, aprobate de Comitetul de gestionare la sfârșitul anului de învățământ anterior, care 
stabilește planul de plasament. 

 

 

3. INCLUZIUNEA 

 
Incluziunea privește toți copiii și garantează participarea la viața școlară și educațională pentru a atinge nivelul 
superior în ceea ce privește învățarea și socializarea prin intermediul unor cursuri personalizate de creștere și 
formare. 

 

0-3 Serviciile incluzive cultivă valoarea diversității ca un schimb care îmbogățește și învinge preconcepțiile. 
Suntem incluși într-un context când trăim experiențe comune care favorizează schimbul de obiective și strategii și 
dezvoltăm un sentiment de apartenență la grup. Acest proces este rezultatul inițiativei colegiale,  se desfășoară 
în armonie cu întreaga comunitate educatoare și nu este garantat exclusiv de un singur educator și / sau operator. 

 

Administrația Roma Capitale se angajează să asigure participarea deplină la viața normală a școlii pentru toți 
copiii, indiferent de condițiile personale și sociale, sporind drepturile fiecăruia, în aplicarea principiilor 
constituționale. 

 
De asemenea, asigură prin acorduri de rețea și interrelații între ambiente, cea mai bună integrare a fetițelor/ 
băieților de naționalitate diferită de cea italiană.î 

 
 
 

 
3.1 Fetițe/ băieți cu dizabilități 

 

Administrația Roma Capitale protejează drepturile la îngrijire, educație și sănătate ale copiilor cu nevoi 
educaționale speciale, în conformitate cu principiile constituționale și legislația în vigoare (L.104 / 92). 

 
În special, pentru copiii cu dizabilități, serviciile educaționale Roma Capitale 0-3 ani, bazate pe un model pedagogic 
interactiv și organizațional, o educație incluzivă și un proiect educațional individualizat, împărtășit cu părinții, cu 
ASL și / sau Centrele acreditate, care urmează copiii. Proiectul vizează bunăstarea și creșterea individuală și 
colectivă, își propune să atingă, cu respectarea posibilităților tuturor, niveluri ridicate de învățare, sociabilitate, 
identitate, autonomie și să garanteze o dezvoltare armonioasă a persoanei în cadrul unei proiect coerent de viață 
promovat în colaborare cu familiile.



Dizabilitatea trebuie să fie recunoscută cu un raport sau un certificat provizoriu din partea Comisiei juridice 
medicale (Legea 104/92) sau cu certificarea emisă de structurile de sănătate publică (ASL sau Organisme 
spitalicești). 

 
În scopul atribuirii punctajului, această documentație trebuie transmisă biroului municipal de competență până la 
30 marzo 2021, având în vedere publicarea clasamentului provizoriu stabilit pentru 08 aprilie 2021. 

 

Luând în considerare disponibilitatea locurilor, copiii cu dizabilități pot fi admiși în orice moment al anului. 

 

 
3.2 Posibila alocare de personal pentru integrarea școlară 

 
 
Includerea copiilor cu dizabilități în creșă este garantată de întregul grup educațional, deoarece relația 
individuală riscă să reducă dacă nu invalidează eficacitatea proceselor educaționale implementate. 
Poate fi prevăzută  angajarea  personalului suplimentar pentru integrarea copiilor cu diagnostice de o gravitate 
deosebită, care vor fi responsabili pentru întreaga grupă și nu pentru fiecare copil. 
 
 
În legătură cu legislația în vigoare, pentru posibila atribuire a personalului pentru integrare școlară, familiile 
trebuie să prezinte Primăriei următoarele certificate valabile: 

 
• Raport de evaluare al Comisiei medicale ASL L.104 / 92; recunoașterea Legii 104/92 stabilește un 

termen de valabilitate a handicapului în cadrul căruia în cele din urmă trebuie reînnoit; 

• Certificarea integrării școlare eliberată de serviciul TSMREE al ASL de reședință a copilului. Certificarea 
citată trebuie să includă diagnosticul clinic și să indice orice nevoie de personal ajutător și / sau educator 
de specialitate pentru dizabilități senzoriale, precum și timpul necesar pentru actualizarea aceluiași; 

• Diagnostic funcțional elaborat de serviciul ASL TSMREE sau de centrul de reabilitare recunoscut de 
sistemul regional de sănătate, de centrul de specialitate din spitale, universități, de către institutele de 
cercetare și tratament științific (IRCCS), unde copilul este în tratament de diagnostic / reabilitare; 

• Cererea de personal de integrare, semnată de părinți. 

 

În serviciile de vârstă 0-3 ani din Roma Capitale, continuitatea și stabilitatea traseului educațional al copiilor cu 
dizabilități este garantată de educatorii care dețin secțiunea. 

Este sarcina Grupului educațional de a se implica în procesul de incluziune și implementare a Planului educațional 
individualizat al copilului utilizatorilor cu dizabilități, împărtășind cu alte figuri ajutătoare calea care trebuie urmată. 

Suport al Grupului educațional, educatorii ajutători pentru integrare sunt asigurați de către Administrație pentru a 
sprijini întregul serviciu pentru prezența copiilor cu dizabilități, cu scopul de a asigura responsabilitatea 
educațională comuna a educatorilor prezenți în secțiunea de referință. Educatorul suplimentar este angajat în 
sprijinul Grupului educațional pentru prezența utilizatorului cu dizabilități și nu este alocat exclusiv unui copil. 
(D.G.C. 128/2005). 

 
Pentru a face eficient dreptul copiilor de a stabili relații, de a primi atenția cuvenită și de a beneficia de timpul și 
spațiile adecvate nevoilor lor și de a face posibil ca Grupul educațional să planifice și să desfășoare proiecte 
educaționale individualizate, în fiecare grupă a creșei, nu pot fi prezenți mai mult de doi copii cu dizabilități. Prin 
urmare, în cazul în care se va primi un număr mai mare de solicitări, Primăria în acord cu familia va dispune 
includerea într-o altă creșă, cât mai aproape de cel solicitat. 

 
 

 

4. CUM TE ÎNSCRII 

 
Cererea de înregistrare trebuie să fie depusă de părinte, tutore, împuternicit, exclusiv online, în perioada 16 
februarie - 22 martie 2021, prin intermediul paginii de internet a Roma Capitale (www.comune.roma.it), urmând 
modalitatea: 

 

www.comune.roma.it - Servizi - Servizi on-line – Scuola – nido – Iscrizioni Graduatorie Nidi capitolini e 
Sezione ponte– Domanda Nido on–line.Pentru a obține informații cu privire la accesul paginii di internet a 
Primăriei Romei, vă rugăm să consultați informațiile conținute în linkul Zona rezervată: 

http://www.comune.roma.it/


https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page 
 

Cererile de înregistrare care sunt trimise online primele nu au dreptul de prioritate la formularea 
clasamentului accesului la serviciu. 

 
Orice acceptare ulterioară a locului, în cazul unei poziții oportune în clasament, va avea loc în aceeași 
manieră online. 

 

4.1 Criterii pentru completarea cererii 
 

Conform prevederilor Rezoluției Consiliului Capitolinei nr 22  din 7 februarie 2020 și a dispozițiilor anterioare în 
această privință, cererile de înregistrare respectă următoarele criterii: 

 
 

4.1.1 Alegerea primăriei 

 
Poate fi menționat doar un Muncipiu/ sector în cererea de înregitrare ales dintre: 

 
Municipiul/sectorul de reședință a unității familiale (care poate fi alcătuită din ambii părinți, un 
părinte unic, un tutore / tutore sau un / sau custode); 

Municipiul/sectorul în care unitatea familială își schimbă reședința. 
Municipiul/ sectorul pe teritoriul căruia lucrează cel puțin unul dintre 
părinți; oricare alt Municipiu/sector a Roma Capitale. 

 
 

Alegerea uneia dintre primele trei opțiuni garantează un punctaj mai mare în clasamentul accesului la 
servicii (a se vedea tabelul atașat la sfârșitul acestui aviz public, anexa A, care include criteriile și punctajele 
pentru clasamentul accesului la creșe). 

 
În cazul în care familia urmează să-și schimbe reședința pe teritoriul Romei Capitale, este permisă indicarea în 
cerere a municipalității unde familia intenționează să se mute, specificând noua adresă de reședință. 

 
 

4.1.2 Alegerea structurilor educaționale 

 
În cererea de înscriere la serviciile de învățământ de la 0-3 ani din Roma Capitale, se pot indica maxim 6 opțiuni 
în ordinea preferințelor dintre cele enumerate în aviz (ținând cont de orele de funcționare relative), alegând între 
creșele administrate direct și cele gestionate indirect. Trebuie remarcat faptul că structurile gestionate indirect 
asigură aceleași standarde de calitate ca și Capitolina gestionată direct cu aceleași contribuții plătite de familii. 

 
Primele 2 opțiuni trebuie să se refere în mod necesar la creșe gestionate direct sau la creșe în cadrul unui proiect 
de concesiune sau finanțare (aceste ultime tipuri de creșe nu sunt adminstrate direct de Roma Capitale). Restul 
de 4 opțiuni se pot referi atât la creșe administrate direct, cât și indirect. 

 
Regula generală nu se aplică în următoarele cazuri: 

 
1. dacă fetița sau băiatul pentru care se face înscrierea la serviciul de creșă este într-o condiție de dizabilitate, 

sau are un părinte cu o dizabilitate sau are un frate / soră cu o dizabilitate, alegerea este liberă; 

2. în cazul în care fetița sau băiatul pentru care se face înscriere la serviciul de creșă are un frate / soră care 
a fost înregistrat deja ca utilizator în clasamentul Roma Capitale într-o creș, aprobat și reconfirmat în anul 
de învățământ 2021/22, aceeași structură poate fi solicitată ca primă opțiune. 

3. dacă pe raza de 500 m de mers pe jos, de la domiciliul utilizatorului, nu există o creșă administrată direct 
sau în concesiune sau finanțată printr-un proiect financiar, dar în schimb există una sau mai multe creșe 
private, acestea pot fi și ele indicat între primele două opțiuni;

https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page


4. dacă pe o rază de 500 m de mers pe jos de la domiciliul utilizatorului, există uo singură creșă admnistrat 
direct sau prin concesiune sau finanțat printr-un proiect financiar, aceasta trebuie indicată în mod 
obligatoriu ca o primă opțiune, dar începând cu a doua este posibil indicarea oricărei creșe din listă 
în ordinea dorită; 

5. dacă pe o rază de 4.750 km de la calea de acces de la domiciliul utilizatorului, nu există nicio creșă administrată 
direct sau în concesiune sau creșă finanțată printr-un proiect financiar, alegerea este liberă; 

6. dacă pe o rază de 4.750 km, de la calea de acces de la domiciliul utilizatorului, există o singură creșă 
administrată direct sau prin concesiune sau printr-un proiect financiar, aceasta trebuie indicată în mod obligatoiu 
ca prima opțiune, dar începând cu a doua opțiune este posibil să se indice orice creșă din listă 
în ordinea dorită. 

 
 

Autocertificarea distanțelor poate fi susținută de documentația grafică (obținută din sistemele de detectare a 
distanței disponibile online) atașată cererii sau livrată municipalității, care poate verifica corectitudinea acesteia. 

 
Având în vedere orice locuri în exces în ceea ce privește cererea, în unele municipalități/ sectoare utilizatorii au 
posibilitatea de a solicita o a șaptea opțiune de alegere, indicând un serviciu prezent într-o altă municipalitate/ 
sector . Această oportunitate va fi posibilă numai dacă utilizatorul nu a fost plasat în mod util în municipalitatea/ 
sectorul aleas/ă și există locuri disponibile pentru structura indicată ca a șaptea opțiune. 

 
Pe lângă alegerea pentru creșe, va putea fi exprimată și opțiunea de a participa la o secțiune de PONTE sau un 
spațiu Be.Bi., unde aceste structuri sunt activate în municipiul/ sectorul aleas/ă. În acest caz, ordinea preferințelor 
trebuie indicată între diferitele tipuri de servicii indicate (creșă- spațiu be.bi. - secțiune Ponte). Întrucât activarea 
fiecărei secțiuni de Ponte este supusă unui număr minim de înregistrări, este recomandabil să nu fie indicată ca 
singura opțiune. 

 
Pentru toate structurile din lista structurilor educaționale, numărul locurilor disponibile indicate poate fi supus unor 
modificări ulterioare datorită inserțiilor prioritare ale utilizatorilor și din motive de forță majoră neprevăzute la data 
publicării acestui aviz public. 

 
 

4.2 Atribuirea punctajului necesar includerii în clasament. 
 

Cererii depuse i se va atribui un punctaj conform criteriilor indicate în formularul atașat la prezentul Aviz public 
(Anexa A). 
In baza acestor punctaje , va fi generat un clasament în mod computerizat pentru fiecare municipio/ sector, 
împărțit pe grupe de vârstă: 

 
grupa mică: sunt înregistrați în acestă grupă fetițele și băieții născuți între 1/11/2020 și 31/05/2021 (de 
la 3 la 10 luni neîncheiate până la 31 august 2021) 

• grupa mijlocie: sunt înregistrați în această grupă fetițele și băieții născuți între 1/01/2020 și 31/10/2020 ( 
de la 10 la 20 luni neîncheiate până la 31/08/2021) 

grupa mare: sunt înregistrați în acestă grupă fetițele și băieții născuți între 1/01/2019 și 31/12/2019 
(de la 20 la 32 luni încheiate până la 31/08/2021).                                         

 
       Pentru a asigura o organizare  optimă a grupelor, structurile ar putea prevedea grupe mixte, cu fete și băieți     
de diferite vârste. 
 
 

Se atrage atenția asupra completării corecte și complete a cererii în toate părțile sale de interes. Solicitantul trebuie 
să aibă grijă să marcheze cu un semn de cec - steag - toate câmpurile de interes pentru recunoașterea punctajului 
corect. 
Orice erori sau omisiuni din partea solicitantului nu pot fi remediate în timpul contestațiilor. 

 
Cu același punctaj, pentru formarea clasamentului, prevalează cererea cu cel mai mic indicator echivalent al 
situației economice (ISEE); cu același punctaj și ISEE, prioritatea va fi acordată celui mai mare copil. 

 
Clasamentele provizorii vor fi publicate pe 08.04.2021, iar familiile interesate le vor putea consulta online în area 
de autentificare sau, alternativ, în birourile municipale.



Dacă părintele, tutorele, custodele constată erori de evaluare, poate prezenta contestația la Municipiul/ Sectorul 

de competență teritorială în ceea ce privește creșa pentru care a fost depusă cererea, în termen de 10 zile de la 

data publicării clasamentului menționat anterior, adică până la data de 22/04/2021 cu o notă adresată 

directorului Direcției Socio-Educaționale, în care trebuie specificate motivele; acesta din urmă trebuie să dea 

feedback în următoarele 10 zile. 

 
Clasamentul final, aprobat de directorul Direcției social- educaționale al fiecărui municipiu/sector după examinarea 
contestațiilor, va fi publicat pe 18.05.2021 și poate fi consultat pe site-ul web și în birourile municipale: 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page 
 
 

Toate cerințele enunțate în formularul de cerere trebuie să fie îndeplinite la data expirării anunțului, cu 
singurele excepții referitoare la copiii nenăscuți (băieți și fete a căror naștere trebuie să aibă loc până la 31 mai 
2021) și schimbări de reședință sau domiciliu în curs de actualizare. 

 
În ceea ce privește fetițele și băieții care sunt în curs de a fi adoptați și care așteaptă decretul de adoptare, data 
finalizării de regularizare va fi 31 august 2021. 

 
Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu articolele 75 și 76 din Decretul prezidențial 445/2000 și pentru efectele 

acestora, în caz de non veridicitate a conținutului auto-certificărilor, se riscă penalitățile prevăzute la art. 
483 din codul penal "Minciună ideologică săvârșită de persoana privată într-un act public" (care prevede 

sancțiunea cu pedeapsa de până la doi ani de închisoare) și legile speciale cu privire la această problemă, pe 

lângă pierderea prestației obținute în cele din urmă. În acest scop, birourile municipale competente din Roma 

Capitale își rezervă dreptul, potrivit legii, de a efectua controale directe pentru a stabili informațiile furnizate. 
 
 
 

4.3 Admiterea și includerea în serviciu 
 

Includerea fetițelor și băieților cu dizabilități certificate și a utilizatorilor în grija serviciilor sociale care operează în 
structurile publice locale are loc cu prioritate pe perioada întregului an educațional, fără a ține cont de lista de 
așteptare, dar compatibilă cu disponibilitatea a locurilor conform reglementărilor actuale ale serviciului. 

 
Atribuirea definitivă a locului pentru fetițele și băieții nenăscuți până la 31 mai 2021, este subordonată nașterii 
copilului până la data menționată anterior și comunicării corespunzătoare către Muncipiu/ Sector până la 10 iunie 
2021, sub sancțiunea decăderii. 

 

Atribuirea locului legat de schimbarea domiciliului sau reședinței unității familiale devine definitivă cu verificarea 
transferului efectiv, care trebuie să aibă loc până la 31 august 2021 sau, în orice caz, până la data admiterii la 
serviciul pentru care sunt contactați mai târziu din lista de așteptare. 
Atribuirea locului prevăzut pentru fetițele și băieții în curs de adoptare devine definitivă și cu actul de adoptare 
efectivă, care trebuie să aibă loc până la 31 august 2021 sau, în orice caz, până la data admiterii la serviciu pentru 
care sunt contactați mai târziu din lista de așteptare. 

 
 

4.3.1 Acceptarea locului și plata contextuală. 
 

Familiile sunt invitate să fie atente la verificarea propriei poziții în clasament. Pentru a accepta oficial locul oferit, 
pentru a nu fi excluși din clasamentul în sine, utilizatorul admis este obligat să urmeze procedura de pe pagina 
rezervată a portalului care prevede generarea titlului de plată (IUV), corespunzător primei rate aferentă lunii 
septembrie și plata ulterioară a acesteia în mod obligatoriu până la data de 28/05/2021; 
Pentru copiii nenăscuți, așa cum prevede Rezoluția Consiliului Capitolin nr. 25 din 13 februarie 2019 termenul 
obligatoriu pentru acceptarea postului este stabilit la 10 iunie 2021, prin urmare până la această dată este necesar 
să mergeți la Primărie, pentru a urma procedura formală de acceptare a postului.

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page


Nerespectarea termenului de acceptare menționat anterior va duce la eliminarea din clasamnet și se 
va considera că utilizatorul a renunțat. 

 
Prima rată pentru luna septembrie nu va fi restituită , chiar în lipsa înregistrării, deoarece are valoare 
de înregistrare. 

 
Utilizatorii sunt informați că datele copiilor care participă și în curs de înscriere vor fi transmise Regiunii Lazio pentru 
verificarea, prin intermediul  Registrului Vaccinal, a obligațiilor prevăzute de Legea nr. 119/2017;pentru copiii care nu 
respectă obligațiile de vaccinare prescrise, se preconizează pierderea înregistrării fără rambursarea taxei plătite în faza 
de acceptare. 
Mai mult, deoarece la completarea cererii, este necesară certificarea regularității vaccinării, în cazul declarațiilor false, în 
conformitate cu și în sensul articolelor 75 și 76 din D.P.R. n.445 / 2000, sunt prevăzute sancțiunile art. 483 din Codul 
penal. 

 
Refuzul locului oferit presupune excluderea din clasament și pentru celelalte creșe indicate în cererea 
de înscriere. 

 

Neacceptarea locului oferit nu implică renunțarea doar în cazul admiterii în clasamentul fraților care au obținut 

rezultate în creșe diferite, dar care aspiră la aceeași structură; această derogare funcționează și în cazul fratelui 
/ fraților, soră / surori, care participă deja la creșe decât cele oferite. 
În acest caz, posibilitatea acceptării locului, chiar și după expirarea termenului, este permisă pentru ambii copii 
sau pentru unul dintre cei doi, prin completarea unei declarații speciale de consimțământ la biroul municipal 
competent înainte de termenul stabilit. Primăria va putea ulterior să ofere inserția ambiilor copii sau a unuia care 
încă așteaptă. 

 
 
 

4.3.2 Pentru fetițele și băieții din listele de așteptare 

 
 

Fetițelor e băieților care rămân în lista de așteptare li se vor atribui locuri care devin disponibile ulterior în structurile 
selectate în faza de solicitare sau în alte structuri puse la dispoziție pe parcursul anului, cu respectarea criteriilor 
prioritare, așa cum se arată mai sus. 
În acest caz, municipalitatea va informa utilizatorul care îl invită să colecteze certificatul de plată (IUV), care trebuie 
returnat în mod regulat plătit în termenul obligatoriu de 5 zile de la data comunicării propriu-zise în scopul 
completării înregistrării, conform cerințelor de la Rezoluția Consiliului Local nr. 148/2007 și modificărilor ulterioare. 

 
În cazul neacceptării locului oferit în modurile menționate mai sus, se va considera că utilizatorul a renunțat la 
servicii și va fi eliminat din clasament. 

 
 

4.4 Cât plătești 
 

Pentru participarea la creșa Capitolina sau la structura privată afiliată, se va plăti o contribuție care variază în 
funcție de valoarea indicatorului situației economice echivalente a gospodăriei (ISEE) și în funcție de orariul de 
utilizare a serviciului. 

 
Dacă utilizatorul nu prezintă ISEE, se aplică rata maximă. 
Tarifele aprobate de Adunarea Capitolină cu Rezoluția nr. 4 din 25 ianuarie 2017, confirmată prin Deliberarea 

ulterioară a Adunării Capitolină nr.141 din 19 decembrie 2018 și prin Deliberarea Consiliului Capitolină nr. 245 din 

19 decembrie 2018 și reconfirmate prin Deliberarea Adunării Capitolinei nr.96 din 16 decembrie și prin Deliberarea 

Consiliului Capitolinei nr.312 din 31 decembrie 2019, sunt prezentate în anexa B la prezenta comunicare publică. 
 

Pentru a cunoaște suma care trebuie plătită, este disponibilă o funcție pe pagina de internet a Roma Capitale 

(www.comune.roma.it) care, după selectarea tipului de serviciu, a intervalului de timp ales și a valorii ISEE, vă permite 

să calculați taxa de contribuție relativă lunară, disponibilă la următorul link https://www.comune.roma.it/web/it/scheda- 

servizi.page?contentId=INF80749 sau urmând următoarea modalitate: 

Servizi- Servizi on line-Scuola- Nido-Prospetto quote di partecipazione alla spesa per i servizi 0-3 (Servicii 
- Servicii online - Școală - Cuib - Prospect pentru taxe de participare pentru servicii 0-3 ). 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749


Utilizatorii aparținând familiilor în grija serviciilor sociale și semnalate de aceleași lucru în acest sens sunt 
scutiți de la plata contribuțiilor. 

 
În plus, se aplică următoarele reduceri, prevăzute de Rezoluția Adunării Capitolină nr. 11 din 18 martie 2015 și 
reconfirmată în Rezoluțiile ulterioare ale Adunării Capitolinei nr. 4 din 25 ianuarie 2017 și nr. 141 din 12 decembrie 
2018: 

 
a) pentru doi copii care merg la creșă: reducere cu 30% a taxelor totale datorate conform indicatorului 

ISEE și al timpului de participare ales; 

b) pentru copilul unei familii cu doi sau mai mulți copii de vârsta școlară în întreținere și cu un indicator 

ISEE mai mic de 20.000,00 Euro: scutire; 

c) pentru fiul unei familii cu doi sau mai mulți copii de vârstă școlară în întreținere și cu un indicator ISEE 
cuprins între 20.000,00 EUR și 40.000,00 EUR: 30% reducere la taxa datorată conform indicatorului 
ISEE și a orariului ales; 

Reducerile menționate la literele b) și c) se aplică, de asemenea, în favoarea familiilor cu patru sau mai mulți copii 
în întreținere conform acelorași reguli, adică cu aplicarea indicatorilor ISEE menționați și cu extinderea cerinței de 
vârstă școlară. pentru copii ; aceasta din urmă trebuie să coincidă cu vârsta de 19 ani împliniți la data acceptăr ii 
locului la creșă de către utilizator sau a reconfirmării locului pentru următorii ani; 

 
Perioada de adaptare este parte integrantă a serviciului, prin urmare nu există reduceri ale taxei de contribuție 
care, în orice caz, trebuie plătite indiferent de frecvență. 

 
Pentru creșele și micro creșele aprobate, măsura de contribuție corespunde cu cea care, în funcție de orariul 
ales și de valoarea ISEE, utilizatorul ar avea dreptul să plătească pentru participarea la creșele Capitoline. 

 
Taxa de contribuție este întotdeauna obligatorie chiar și în absența fetiței sau a băiețelului, indiferent dacă este 
nejustificată sau justificată, precum și în cazul întreruperii serviciului din motive de forță majoră pentru o perioadă 
continuă mai mică sau egală cu zece zile lucrătoare. 

 
 

4.5 Cum se plătește 
 

Începând cu 20 noiembrie 2019, este activ noua modalitate de plată pentru serviciile educaționale și școlare, 
care îndeplinește prevederile Adunării Capitoline cu Rezoluția nr. 123/2018. 
Noua modalitate prevede eliminarea sistemului de tipărire și livrare a buletinelor de hârtie c / c la adresa de 
domiciliu a utilizatorilor și posibilitatea ca aceștia din urmă să aleagă periodicitatea plății taxelor datorate. 

 
În zona proprie rezervată, pornind de la pagina „Plata contribuțiilor”, fiecare utilizator are toate taxele lunare care 

trebuie plătite pentru serviciul solicitat (creșă, Ponte, restaurant, transport). Utilizatorul trebuie să aleagă lunile 

care trebuie plătite, definind astfel un plan personalizat de plată (lunar, bimensual, trimestrial, anual etc.). În cazul 

în care utilizatorul alege să plătească plăți lunare unice, taxa trebuie plătită în prima zi a lunii de referință. În cazul 

în care utilizatorul alege un plan de plată format din câteva luni, taxele trebuie plătite în prima zi a primei luni a 

planului. În cazul renunțării la serviciu, dacă mai multe taxe lunare au fost plătite în avans pentru luna octombrie 

și ulterior, acestea vor fi returnate numai pentru lunile pentru care renunțarea a avut loc până la data de 20 a lunii 

anterioare celei de la care frecvența va fi întreruptă. 
După selectarea acțiunilor care trebuie plătite, utilizatorul trebuie să creeze titlul de plată însoțit de IUV 
(identificator de plată unic) prin intermediul butonului „Generați titlul de plată (IUV)”. IUV astfel creat vă permite să 
continuați cu plata plăților lunare asociate, prin: 

• plata online directă, prin butonul „plătiți online” de lângă IUV creat; 

• plata online prin secțiunea „Servicii de plată” a paginei de internet a Romei Capitale, atât ca utilizator 
identificat, cât și ca utilizator neidentificat; 

 prin intermediul metodelor (online și fizice) ale băncilor și ale altor furnizori de servicii de plată (PSP), așa 
cum este prevăzut de PagoPA (serviciile bancare la domiciliu, bancomatele, dacă sunt activate, SISAL, 
Lottomatica și Banca 5 puncte de vânzare, oficii poștale), folosind IUV și informațiile prezente în notificarea 
AGID, care pot fi descărcate de pe butonul corespunzător de lângă IUV în zona dvs. rezervată. Lista 
completă a operatorilor și canalelor autorizate să primească plăți prin PayPa este disponibilă la adresa 
https://www.pagopa.gov.it/

https://www.pagopa.gov.it/


Pentru structurile private afiliate, în concesiune și finanțate printr-un proiect financiar, utilizatorul va trebui 
să plătească taxele de contribuție direct managerului structurii, începând cu prima. 

 
 

4.6 Indicatorul situației economice echivalente (ISEE) 
 

Indicatorul situației economice echivalente (ISEE) este instrumentul pentru evaluarea, prin criterii unificate, a 
situației economice a celor care solicită prestații sociale subvenționate și ia în considerare atât situația veniturilor 
referită la anul calendaristic 2018, cât și bilanțul, cu referire la 31 Decembrie 2019 în raport cu membrii familiei. 

 
 

Acest instrument este reglementat de DPCM n. 159/2013, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015 care, în art. 

7, reglementează în detaliu ISEE pentru serviciile facilitate destinate minorilor, incluzând în nucleul familiei 

(înțelegandu-se prin familie cea înscrisă în registrul anagrafic) părintele necoabitant, care nu este căsătorit cu 

celălalt părinte,  cu condiția recunoașterii relative, în afara excepțiilor reglementate de același articol. 
 

Pentru a obține beneficiile care pot rezulta din evaluarea situației economice actuale (cea mai bună poziție în 
clasament cu același punctaj și o rată redusă pentru asistență la creșă), solicitantul trebuie să indice că dorește 
să utilizeze prezentarea ISEE corespunzătoare, menționată în Decretul primului ministru. n. 159/2013, prin 
completarea secțiunii dedicate familiilor cu minori, dacă nu se indică altfel în legislația de referință. 
În caz contrar, solicitantul va dobândi punctajul obținut pe baza criteriilor de acces selectate și va fi plasat pe 
ultimul loc printre cei cu același punctaj; în caz de admitere, veți profita de serviciu plătind tariful maxim. 

 
Solicitanții care intenționează să profite de beneficiile care decurg din prezentarea ISEE trebuie: 

• dacă sunt în posesia certificatului eliberat de INPS, indicați în cerere valoarea indicatorului ISEE, 
a protocolului și data certificatului; 

• dacă nu aveți încă certificatul, deoarece este încă procesat de INPS, indicați în cerere protocolul 
DSU, raportat în chitanța emisă de CAF sau de INPS. 

 
Administrația verifică electronic ISEE-ul declarat, prin portalul INPS și, prin urmare, solicitantul este obligat să 
monitorizeze finalizarea cu succes a procesului de achiziție ISEE, conectându-se periodic la tabloul de bord de 
inserție a aplicației on-line unde este formulată " Starea de verificare a indicatorului ISEE ". 
În cazurile în care procesul de achiziție ISEE nu reușește și biroul municipal competent detectează, în timpul 
verificărilor de rutină, nereguli / neconcordanțe în certificatul ISEE prezentat la solicitarea înregistrării, utilizatorii  
trebuie să prezinte un nou certificat ISEE valabil în termenul stabilit pentru publicarea clasamentelor provizorii ( 
asupra căruia  influențează valoarea ISEE.) 
 
Vă rugăm să rețineți că utilizatorii care nu depun din nou un certificat ISEE valabil până la data de 30 martie 2021, 
trebuie să fie considerați ca cei care nu l-au prezentat și, prin urmare, vor pierde beneficiile corespunzătoare (cea 
mai bună poziție în clasament cu același punctaj și rata redusă pentru prezența la creșă). 

 
Utilizatorii interesați de prezentarea ISEE sunt invitați să înceapă rapid procesul de emitere a aceluiași de către 
INPS, tot prin intermediul CAF, deoarece același lucru prevede un calendar de cel puțin 10 zile lucrătoare din 
momentul prezentării DSU. 

 
Declarația unică de înlocuire (DSU), utilă în scopurile ISEE, prezentată trebuie să fie valabilă la momentul 
depunerii cererii pentru furnizarea serviciului de creșă. 
În caz de modificări semnificative (mai mari de 25%) în venituri și, prin urmare, în valoarea ISEE recunoscută la  
depunerea cererii de înscriere la serviciul de creșă pentru anul de învățământ 2020/2021, în conformitate cu 
prevederile Deliberării Adunării Capitoline n. 9 din 12 martie 2015, de punere în aplicare a Decretului premierului 
nr. 159/2013, este posibil să solicitați calculul „ISEE-ului curent” și să îl prezentați în scopul recalculării 
contribuțiilor datorate.



4.7 Renunțări și revocare. 
 

Renunțarea este actul formal prin care părintele / tutorele / custodul își exprimă voința de a înceta utilizarea 
serviciului. Documentul scris este necesar pentru a permite gestionarea corectă a disponibilității locurilor și 
derularea în consecință a clasamentului. 
Familiile ai căror copii sunt admiși la serviciul de creșă pot renunța la acest serviciu, depunând o declarație scrisă 

către municipiul/ sectorul de competență teritorială, până în ziua 20 a lunii anterioare celei în care intenționează 

să înceteze participarea; în acest caz, obligația de contribuție se încheie la sfârșitul lunii de participare, în timp ce 

anulările depuse după data indicată mai sus obligația de contribuție expiră la sfârșitul lunii următoare. 
 

Revocarea este, în schimb o instituție legală, independentă de voința utilizatorului, în virtutea căreia locul 
dobândit la creșă se pierde în următoarele cazuri: 

 
1. lipsa acceptării formale a locului care va fi făcut online până la 28 mai 2021. 

 
1. 1. În cazul în care absența utilizatorului este mai mare de 10 zile consecutive și nu este justificată în scris. În 

caz de absență a micuților utilizatori pentru o boală mai mult de cinci zile, familiile nu vor mai trebui să producă 

certificatul medical (LR 22/10/2018, n.7 - art.68 Dispoziții privind simplificarea certificării de sănătate privind 

protejarea sănătății în contextul școlar menționat la alineatul (2) pentru a nu risca revocarea, acestea trebuie doar 

să furnizeze comunicare scrisă, prin fax, e-mail, pec sau scrisă de mână, în conformitate cu DPR 445/2000, cu 

indicarea duratei preconizate; se înțelege că certificatul medical trebuie să fie emis în cazurile în care este solicitat 

prin măsuri de profilaxie prevăzute la nivel internațional și național pentru necesitățile de sănătate publică 

(menționate la paragraful 1, litera A). 
 

Lipsa plății contribuției periodice până la sfârșitul lunii iunie a anului de frecvență a copilului /copilei va conduce în mod 

automat la revocarea pentru anul următor, care va fi comunicată prompt atât creșei, cât și părinților copilului. . Cu toate 

acestea, plățile vor fi încasate de către Administrația Capitoline în formele prevăzute de lege. 

 

5. Atenționare la completarea cererii 

 
Este necesară o atenție deosebită la completarea cererii, indicând toate datele necesare și toată documentația 
utilă pentru atribuirea punctajelor. Aplicația nu poate fi completată dacă nu sunt introduse toate datele solicitate 
în câmpurile marcate cu caracterul *. 
Utilizatorii sunt sfătuiți să procedeze în avans cu introducerea cererii de înregistrare online pentru a o completa 
corect. 

 
Orice modificări și / sau completări la cererile depuse deja trebuie efectuate până la 22 martie 2021, termenul 
limită pentru avizul public. 

 
Se recomandă marcarea cu semnul de - steag - toate câmpurile de interes pentru recunoașterea punctajului 
corect; eventualele erori sau omisiuni nu pot fi remediate în timpul contestației. 

 
Trebuie menționat că orice decizie privind completarea cererii trebuie luată cu respectarea dispozițiilor privind 
responsabilitatea părinților în conformitate cu articolele 316, 337 ter și 337 cuater din codul civil, care necesită 
acordul ambilor părinți. 

 
Municipalitatea are dreptul să solicite orice documentație care să ateste ceea ce a fost declarată în conformitate 
cu legislația în vigoare; 

 
Birourile municipale competente, menționate în lista atașată, sunt disponibile în funcție de programul de 
deschidere a publicului, așa cum este indicat pe paginile lor de web, pentru a oferi orice clarificare cu privire la 
prezentarea cererii. 
.



Utilizatorul este, de asemenea, informat că, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 
(RPGD) - (UE) 20161679, articole 13 și 14, datele furnizate sunt prescrise de dispozițiile actuale și obținute în 
scopurile instituționale prevăzute de lege în scopul exclusiv al procedurii administrative pentru care sunt solicitate 
și vor fi utilizate exclusiv în acest scop. 

 

 
PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII 

 
 

• Funcționarul pentru serviciile educaționale- POSES, acolo unde este prezent, este disponibil  
pentru a oferi informații și clarificări suplimentare familiilor; 

• pentru clarificări administrative cu privire la completarea cererii online, puteți contacta  
 

o Birourile municipale de administrare a creșelor la adresele și numerele indicate în 
lista de mai jos; 

o URP al Direcției Servicii Educaționale și Școlare, urpscuola@comune.roma.it. 

mailto:urpscuola@comune.roma.it


   OFICIILE DE ADMNISTRARE A CREȘELOR MUNICIPALE 
 
 

Municipiul/ 

Sectorul 

Adresa  E-mail  - Numere de telefon  

I  Circonvallazione Trionfale, 19  municipio01.nidi@comune.roma.it 
 

II  Via Tripoli, 136  06/69602614  

asilinido.mun02@comune.roma.it 
 

III  Via Umberto Fracchia, 45  06/69604611-612-738-739 

asilinidocapitolini.mun03@comune.roma.it 
 

IV  Via di Scorticabove, 77  06/69605671-672-674  

ufficioscuola.mun04@comune.roma.it 
 

V  Via Prenestina, 510  06/69607672/673/629  

asilinido.mun05@comune.roma.it 
 

VI  Viale Duilio Cambellotti, 11  06/69608622-651  

gestioneasilinido.mun06@comune.roma.it 
 

VII  

Via Tommaso Fortifiocca, 71/73 

Piazza Cinecittà, 11  

06/69609613-621-622-627  

06/69610610-611-612-639  

gestione0-6.mun07@comune.roma.it 
 

VIII  Via Benedetto Croce, 50  06/69611612-614-370-816  

ufficiogestionenidi.mun08@comune.roma.it 
 

IX  Via Ignazio Silone, 2° ponte  06/69612612-214-232-455-652-698 

utenzanido.mun09@comune.roma.it 
 

X  Viale del Lido, 6  06/69613581-682-945  

angela.bruzzese@comune.roma.it 
mariella.marsico@comune.roma.it 

 

XI  Via D. Lupatelli, 7   

(Adresa poate varia - utilizatorul 

va fi informat în timp util) 

06/69615613-687-688  

asilonido.mun11@comune.roma.it 
 

XII  Via Fabiola, 14  06/69616621/603  

franca.digiacomo@comune.roma.it 
rosanna.checchucci@comune.roma.it 

XIII  Via Aurelia, 470  06/69618602-624-658-661-393  

gestione.asilinido18@comune.roma.it 
 

XIV  Piazza Santa Maria della Pietà, 

5, Pad. 30 stanza 42 

06/69619-409-625-662 

gestioneasilinido.mun14@comune.roma.it 
  

XV  Via Flaminia, 872  06/69620618-620  

ufficioasilinido.mun15@comune.roma.it 
 

 

Utilizatorii sunt sfătuiți, din cauza urgenței Covid în curs, să contacteze municipalitățile prin intermediul  
e-mailurile instituționale corespunzătoare. 
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Allegato A 

 
 CRITERII DE   Puncte pentru creșă acordate Puncte pentru creșă atribuite 

ACCES    pentru reședința sau locul de pentru alt municioiu/ sector 

muncă al părinților  

1 Copilul/a  cu dizabilitat
e 

❑ 450 450 

recunoscută
. 

* Atașaț
i 

procesul-verbal al Comisiei 

Medicale  Juridice sau 

certificatul provizoriu (legea 

104/92), sau certificarea 

emisă de structurile de 

sănătate publică (exclusi
v 

ASL și / sau organele 

spitalicești).    

2 Copil cu o situație familială ❑ Punctaj care trebuie atribuit în Punctaj care trebuie atribuit în 
socială și / sau economică funcție de gravitatea evaluării funcție de gravitatea evaluării 

deosebit de 
gravă, 

  serviciilor sociale până la serviciilor sociale până la 

documentată și dovedită  maximum 120 de puncte maximum 120 de puncte 

printr-un raport al Serviciului   

social municipal sau de    

structura socială competentă   

a ASL -ului local sau de către   

organele spitalelor publice. 
 
De asemenea, sunt incluse în 
această categorie condițiile 
de detenție a unuia sau a 
ambilor părinți, orfanii de 
mamă, precum și alte situații 
familiale identificate de 
structurile teritoriale, centrele 
de consiliere, centrele pentru 
orfani, adăposturile sau 
centrele anti-violență la care 
se face referire regional. 
legea din 19 martie 2014, nr. 
4. 

  

Atașați certificarea .    

3 Copil orfan al ambilor părinți ❑ 80 80 
(atașați un raport al  

serviciilor sociale sau  

furnizarea de către Tribunalul 

pentru minori).   

4  
Copil aflat în plasament, 

 
❑ 60 55 

adoptat sau în curs de  

adopție (atașați actul de  

dispoziție de către Tribunalul 

pentru minori).   

5 Copilul/ a care aparține unei ❑ 50 45 
familii monoparentale  

(recunoscut de unul dintre 

cei doi părinți sau orfan al  

unuia dintre cei doi părinți) 

sau copilul „părinților  



separați” (chiar dacă nu este 

căsătorit și nu locuiește  

împreună), în posesia unui 

act formal de custodie  

exclusivă ( anexat la Curte) 

și care locuiește cu un singur 

părinte care lucrează.  

6 Copilula care aparține unei ❑ 45 40 
familii monoparentale  

(recunoscut de unul dintre 

cei doi părinți sau orfan al  

unuia dintre cei doi părinți) 

sau copilul „părinților  



 separați” (chiar dacă nu este    

căsătorit și nu locuiește 

împreună), în posesia unui 

act formal de custodie 

exclusivă ( anexat la Curte) 

și coabitarea cu un singur 

părinte care nu lucrează. 

7 Copil / a cu ambii părinți care ❑ 40 35 

lucrează cu normă întreagă 

(de asemenea, separați, 

necăsătoriți și care nu 

locuiesc împreună). 

8 Copilul cu ambii părinți care ❑ 20 18 

lucrează, dintre care unul 

este cu jumătate de normă 

(egal sau mai puțin de 50% 

din timpul prevăzut în 

contractul de muncă), de 

asemenea, separat, 

necăsătorit și care nu 

locuiește împreună. 

9 Copil cu ambii părinți ❑ 16 14 

lucrători (de asemenea, 

parteneri separați, 

necăsătoriți și care nu 

locuiesc împreună), dintre 

care unul efectuează un 

stagiu sau este un lucrător 

cu contract de bursă. 

10 Copilul/ a cu ambii ❑ 13 11 

părinți, lucrători cu 

jumătate de normă (egal 

sau mai mic de 50% din 

timpul prevăzut în 

contractul de muncă), 

de asemenea, separați, 

necăsătoriți și care nu 

locuiesc împreună. 

11 Copilul/ a cu un părinte ❑ 10 9 

care lucrează cu normă 

întreagă și celălalt 

părinte care nu lucrează 

(de asemenea, separați, 

necăsătoriți și care nu 

locuiesc împreună). 

12 Copil cu un părinte care ❑ 7 6 

lucrează cu jumătate de 

normă și celălalt părinte care 

nu lucrează (de asemenea, 

separați, necăsătoriți și care 

nu locuiesc împreună). 



13 
 
Copil cu părinți care nu ❑ 5 4 

lucrează (de asemenea, 

separați, necăsătoriți și care 

nu locuiesc împreună). 

14 Copilul/ a cu un părinte cu ❑ 45 40 

dizabilități sau cu condiții de 
❑ 25 20 handicap (minimum 74% sau 

L.104 / 92 art. 3 alin. 3) 

Copilul/ a aparținând unei Nu pot fi acumulate   

unități familiale în care există impreună 
membri care trăiesc efectiv  

în condiții de handicap sau  

cu invaliditate, cu excepția  

părinților (min. 74% sau  

L.104 art. 3 alin. 3)  

15 Copilul/ a cu un frați/ surori 
❑ 

8 8 

  0/3 ani (neîmpliniți), 

cu excepția cazului în care 

frații / surorile sunt gemeni ai 

aspirantului. 

 Copilul/ a cu frați / surori ❑ 3 3 

  3 ani (împliniți) / 14 

ani (neîmpliniți) 

16 Copii gemeni n.    ❑ Pentru fiecare dntre gemeni Pentru fiecare dintre gemeni 

(inclusiv aspirantul) (inclusiv aspirantul) 9 (inclusiv aspirantul) 9 

17 Copilul/ a cu ambii părinți  
❑ 

 
 

2 

 
 

2 

care lucrează, dintre care 

unul lucrează continuativ 

pentru cel puțin 6 luni în 

afara Italiei, cu excepția 

orașului Vatican. Completați 

secțiunea corespunzătoare a 

cererii. 

Atașați documentația 

 

N B Punctajele de la 14 la 17 pot fi combinate între ele și cu una dintre cele 3 până la 
13, cu excepția p.15 care poate fi combinat cu puctajele 1 și 2. 



Allegato b 
 

 SERVICI CREȘE  

PARTEA CONTRIBUȚIIOLOR LUNARE ÎN FUNCȚIE DE PROGRAMUL DE FRECVENȚĂ ȘI DE CATEGORIA ISEE 

 
ISEE 

ORAR DE ORAR DE ORAR DE ORAR DE 

FRECVENȚĂ FRECVENȚĂ FRECVENȚĂ FRECVENȚĂ 

7,00/18,00 7,30/18,00 7,00/17,00 9,00/17,00 

  8,00/18,00  

EURO EURO EURO EURO EURO 

da 0 a 5165 54,54 52,07 49,58 39,67 

da 5166 a 5682 60,73 57,91 55,15 44,12 

da 5683 a 6198 66,62 63,77 60,73 48,59 

da 6199 a 6714 72,82 69,62 66,31 53,05 

da 6715 a 7231 78,71 75,16 71,58 57,26 

da 7232 a 7747 84,90 81,02 77,16 61,73 

da 7748 a 8263 90,79 86,88 82,74 66,19 

da 8264 a 8780 97,00 93,04 88,61 70,88 

da 8781 a 9297 102,88 98,26 93,58 74,86 

da 9298 a 9813 109,08 104,11 99,16 79,32 

da 9814 a 10330 114,96 109,97 104,74 83,78 

da 10331 a 10846 134,59 128,30 122,20 97,76 

da 10847 a 11363 141,12 134,82 128,39 102,72 

da 11364 a 11879 148,02 141,32 134,59 107,68 

da 11880 a 12395 154,55 147,47 140,44 112,36 

da 12396 a 12912 161,44 153,97 146,64 117,32 

da 12913 a 13428 167,98 160,47 152,83 122,26 

da 13429 a 13945 174,86 166,61 158,68 126,94 

da 13946 a 14461 181,41 173,12 164,88 131,90 

da 14462 a 14978 187,94 179,64 171,08 136,86 

da 14979 a 15494 194,83 186,14 177,28 141,82 

da 15495 a 16011 201,36 192,29 183,13 146,50 

da 16012 a 16527 208,25 198,79 189,33 151,46 

da 16528 a 17044 214,79 205,28 195,51 156,41 

da 17045 a 17560 221,68 211,43 201,36 161,09 

da 17561 a 18076 228,22 217,95 207,56 166,05 

da 18077 a 18593 235,10 224,45 213,76 171,01 

da 18594 a 19109 241,65 230,60 219,61 175,69 

da 19110 a 19626 248,52 237,10 225,81 180,65 

da 19627 a 20142 255,07 243,61 232,01 185,61 

da 20143 a 20659 261,95 250,10 238,19 190,55 

da 20660 a 21175 268,49 256,24 244,05 195,23 

da 21176 a 21692 275,37 262,76 250,24 200,19 

da 21693 a 22208 281,92 269,27 256,44 205,15 

da 22209 a 22725 288,79 275,41 262,29 209,84 

da 22726 a 23241 295,34 281,92 268,49 214,80 

da 23242 a 23758 301,88 288,42 274,69 219,76 

da 23759 a 24274 308,76 294,57 280,54 224,44 

da 24275 a 24790 315,31 301,07 286,73 229,38 

da 24791 a 25307 322,19 307,58 292,93 234,34 

da 25308 a 25823 328,73 314,08 299,13 239,30 

da 25824 a 26340 335,61 320,23 304,98 243,98 



da 26341 a 26856 342,15 326,73 311,18 248,94 

da 26857 a 27373 349,03 333,24 317,37 253,90 

da 27374 a 27889 355,58 339,38 323,23 258,58 

da 27890 a 28406 362,46 345,89 329,41 263,53 

da 28407 a 28922 369,00 352,39 335,61 268,49 

da 28923 a 29439 375,89 358,54 341,46 273,17 

da 29440 a 29955 382,42 365,04 347,66 278,13 

da 29956 a 30471 389,32 371,55 353,86 283,09 

da 30472 a 30988 435,64 416,07 396,25 317,00 

da 30989 a 31504 443,22 422,83 402,69 322,15 

da 31505 a 32021 450,41 429,98 409,50 327,60 

da 32022 a 32537 457,62 437,14 416,32 333,05 

da 32538 a 33054 465,19 443,90 422,76 338,20 

da 33055 a 33570 472,39 451,06 429,58 343,66 

da 33571 a 34087 479,97 458,22 436,40 349,12 

da 34088 a 34603 487,16 464,98 442,84 354,28 

da 34604 a 35120 494,75 472,15 449,66 359,74 

da 35121 a 35636 501,93 479,31 456,49 365,19 

da 35637 a 36152 509,52 486,46 463,29 370,64 

da 36153 a 36669 516,71 493,22 469,73 375,79 

da 36670 a 37185 524,29 500,38 476,55 381,24 

da 37186 a 37702 531,48 507,55 483,38 386,70 

da 37703 a 38218 539,06 514,30 489,82 391,85 

da 38219 a 38735 546,27 521,47 496,64 397,31 

da 38736 a 39251 553,84 528,63 503,46 402,76 

da 39252 a 39768 561,04 535,40 509,90 407,91 

da 39769 a 40284 568,61 542,54 516,71 413,37 

da 40285 a 40801 575,81 549,70 523,53 418,83 

da 40802 a 41317 e oltre 583,38 556,87 530,35 424,29 



SERVICI CREȘE 
 

PARTEA CONTRIBUȚIIOLOR LUNARE ÎN FUNCȚIE DE PROGRAMUL DE FRECVENȚĂ ȘI DE CATEGORIA ISEE 

ISEE ORAR DE FRECVENȚĂ ORAR DE ORAR DE FRECVENȚĂ ORAR DE FRECVENȚĂ 

7,00/16,30 7,30/17,00 FRECVENȚĂ 7,30/16,30 - 8,00/17,00 9,00/18,00 7,00/14,30 9,00/16,30 
 8,00/16,30   

From 0 to 5165 46,48 41,52 43,97 38,11 

From 5166 to 5682 51,74 46,18 48,89 42,46 

From 5683 to 6198 57,01 50,82 53,81 46,79 

From 6199 to 6714 61,98 55,46 58,73 50,82 

From 6715 to 7231 67,25 60,12 63,65 55,15 

From 7232 to 7747 72,52 64,76 68,57 59,50 

From 7748 to 8263 77,47 69,41 73,50 63,53 

From 8264 to 8780 82,74 74,06 78,42 67,86 

From 8781 to 9297 88,01 78,40 83,00 72,20 

From 9298 to 9813 92,96 83,05 87,94 76,22 

From 9814 to 10330 98,23 87,70 92,86 80,57 

From 10331 to 10846 114,97 102,57 108,61 93,98 

From 10847 to 11363 120,48 107,75 114,08 98,79 

From 11364 to 11879 126,33 112,91 119,54 103,61 

From 11880 to 12395 132,18 118,06 125,01 108,08 

From 12396 to 12912 137,69 123,24 130,47 112,91 

From 12913 to 13428 143,54 128,05 135,58 117,72 

From 13429 to 13945 149,04 133,21 141,04 122,20 

From 13946 to 14461 154,89 138,38 146,51 127,02 

From 14462 to 14978 160,75 143,54 151,99 131,49 

From 14979 to 15494 166,25 148,70 157,45 136,31 

From 15495 to 16011 172,10 153,87 162,92 141,12 

From 16012 to 16527 177,96 159,03 168,38 145,60 

From 16528 to 17044 183,47 164,19 173,85 150,43 

From 17045 to 17560 189,33 169,01 178,96 155,24 

From 17561 to 18076 195,18 174,17 184,42 159,72 

From 18077 to 18593 200,68 179,34 189,89 164,53 

From 18594 to 19109 206,54 184,50 195,35 169,01 

From 19110 to 19626 212,39 189,66 200,82 173,84 

From 19627 to 20142 217,89 194,83 206,28 178,65 

From 20143 to 20659 223,74 199,99 211,76 183,13 

From 20660 to 21175 229,25 205,15 217,23 187,94 

From 21176 to 21692 235,10 209,97 222,33 192,77 

From 21693 to 22208 240,95 215,13 227,80 197,23 

From 22209 to 22725 246,46 220,30 233,26 202,06 

From 22726 to 23241 252,31 225,46 238,73 206,88 

From 23242 to 23758 258,16 230,62 244,19 211,35 

From 23759 to 24274 263,67 235,79 249,66 216,17 

From 24275 to 24790 269,52 240,95 255,12 220,64 

From 24791 to 25307 275,37 245,78 260,23 225,46 

From 25308 to 25823 280,88 250,94 265,69 230,28 

From 25824 to 26340 286,73 256,10 271,16 234,75 

From 26341 to 26856 292,58 261,27 276,62 239,58 

From 26857 to 27373 298,10 266,43 282,10 244,39 

From 27374 to 27889 303,95 271,59 287,57 248,87 

From 27890 to 28406 309,46 276,76 293,03 253,68 

From 28407 to 28922 315,31 281,92 298,50 258,16 

From 28923 to 29439 321,16 286,73 303,60 262,99 

From 29440 to 29955 326,66 291,90 309,07 267,80 

From 29956 to 30471 332,52 297,06 314,53 272,28 

From 30472 to 30988 372,38 332,60 352,17 304,95 

From 30989 to 31504 378,44 338,29 358,18 310,26 

From 31505 to 32021 384,88 343,97 364,20 315,18 

From 32022 to 32537 391,32 349,64 370,23 320,48 

From 32538 to 33054 397,38 355,34 376,24 325,41 

From 33055 to 33570 403,82 360,63 381,85 330,71 

From 33571 to 34087 410,26 366,32 387,87 336,02 

From 34088 to 34603 416,32 372,00 393,89 340,95 

From 34604 to 35120 422,76 377,68 399,90 346,24 

From 35121 to 35636 428,82 383,37 405,92 351,55 

From 35637 to 36152 435,26 389,05 411,93 356,47 

From 36153 to 36669 441,70 394,73 417,95 361,78 

From 36670 to 37185 447,77 400,42 423,96 366,71 



From 37186 to 37702 454,21 405,71 429,58 372,00 

From 37703 to 38218 460,65 411,41 435,60 377,31 

From 38219 to 38735 466,71 417,08 441,61 382,23 

From 38736 to 39251 473,15 422,76 447,63 387,54 

From 39252 to 39768 479,59 428,45 453,66 392,83 

From 39769 to 40284 485,65 434,13 459,67 397,76 

From 40285 to 40801 492,09 439,81 465,68 403,07 

From 40802 to 41317 e oltre 498,53 445,50 471,70 408,37 



 SERVICII CREȘE   

 

PARTEA CONTRIBUȚIILOR LUNARE ÎN FUNCȚIE DE ORARUL DE FRECVENȚĂ ȘI DE CATEGORIA 
ISEE 

ISEE 
ORAR DE FRECVENȚĂ ORAR DE FRECVENȚĂ ORAR DE FRECVENȚĂ  

7,30 / 14,30 8,00 / 14,30 9,00 / 14,30 

da 0 a 5165 35,57 33,16 28,06  

da 5166 a 5682 39,62 36,88 31,20  

da 5683 a 6198 43,67 40,60 34,34  

da 6199 a 6714 47,44 44,32 37,50  

da 6715 a 7231 51,48 48,04 40,64  

da 7232 a 7747 55,52 51,74 43,79  

da 7748 a 8263 59,29 55,46 46,93  

da 8264 a 8780 63,34 59,18 50,08  

da 8781 a 9297 67,39 62,59 52,97  

da 9298 a 9813 71,15 66,31 56,11  

da 9814 a 10330 75,19 70,03 59,26  

da 10331 a 10846 87,71 81,93 69,32  

da 10847 a 11363 92,20 86,06 72,82  

da 11364 a 11879 96,70 90,19 76,31  

da 11880 a 12395 100,88 94,31 79,81  

da 12396 a 12912 105,37 98,11 83,01  

da 12913 a 13428 109,88 102,23 86,50  

 

da 13429 a 13945 114,05 106,36 90,00   

da 13946 a 14461 118,54 110,49 93,50  

da 14462 a 14978 122,73 114,62 96,99  

da 14979 a 15494 127,22 118,76 100,48  

da 15495 a 16011 131,73 122,89 103,97  

da 16012 a 16527 135,90 126,67 107,19  

da 16528 a 17044 140,39 130,81 110,68  

da 17045 a 17560 144,90 134,94 114,17  

da 17561 a 18076 149,07 139,06 117,66  

da 18077 a 18593 153,56 143,19 121,17  

da 18594 a 19109 157,75 147,32 124,66  

da 19110 a 19626 162,24 151,46 128,15  

da 19627 a 20142 166,74 155,24 131,35  

da 20143 a 20659 170,92 159,37 134,86  

da 20660 a 21175 175,41 163,51 138,35  

da 21176 a 21692 179,92 167,64 141,84  

da 21693 a 22208 184,09 171,77 145,34  

da 22209 a 22725 188,58 175,89 148,83  

da 22726 a 23241 193,09 180,02 152,34  

da 23242 a 23758 197,26 183,81 155,53  

da 23759 a 24274 201,76 187,94 159,03  

da 24275 a 24790 205,94 192,07 162,52  

da 24791 a 25307 210,43 196,20 166,03  

da 25308 a 25823 214,93 200,34 169,52  

da 25824 a 26340 219,11 204,47 173,01  



da 26341 a 26856 223,61 208,60 176,50  

da 26857 a 27373 228,10 212,39 179,72  

da 27374 a 27889 232,28 216,52 183,21  

da 27890 a 28406 236,78 220,64 186,70  

da 28407 a 28922 240,95 224,77 190,19  

da 28923 a 29439 245,45 228,90 193,68  

da 29440 a 29955 249,95 233,04 197,19  

da 29956 a 30471 254,12 237,17 200,68  

da 30472 a 30988 284,63 265,17 224,38  

da 30989 a 31504 289,57 269,72 228,22  

da 31505 a 32021 294,16 274,27 232,06  

da 32022 a 32537 299,12 278,82 235,92  

da 32538 a 33054 303,71 283,35 239,77  

da 33055 a 33570 308,66 287,90 243,61  

da 33571 a 34087 313,62 292,45 247,45  

da 34088 a 34603 318,21 296,61 250,99  

da 34604 a 35120 323,17 301,16 254,83  

da 35121 a 35636 328,11 305,71 258,68  

da 35637 a 36152 332,70 310,26 262,52  

da 36153 a 36669 337,66 314,80 266,36  

da 36670 a 37185 342,25 319,35 270,22  

da 37186 a 37702 347,19 323,90 274,06  

da 37703 a 38218 352,15 328,07 277,59  

da 38219 a 38735 356,75 332,60 281,43  

da 38736 a 39251 361,70 337,15 285,29  

da 39252 a 39768 366,65 341,69 289,13  

da 39769 a 40284 371,24 346,24 292,97  

da 40285 a 40801 376,20 350,79 296,82  

da 40802 a 41317 e oltre 381,14 355,34 300,66  



Servicii suplimentare- PARTEA CONTRIBUȚIILOR LUNARE ÎN FUNCȚIE DE ORARUL DE FRECVENȚĂ ȘI DE CATEGORIA ISEE 

 

SECȚIUNEA Ponte – Școala copilăriei Capitolina 
 

SPAȚIU BE.BI. Structure afiliate 

 

ISEE 

Orarul de Orarul de  
ISEE 

Orarul de frecvență Dimineață/După-amiază Spațiu 

frecvență frecvență BE.BI. 

8,00 / 17,00 8,00 / 14,30  

Secțiunea Secțiunea  

PONTE PONTE  

da 0 a 5165 21,98 16,58 da 0 a 5165 24,79 

da 5166 a 5682 24,44 18,43 da 5166 a 5682 27,58 

da 5683 a 6198 26,90 20,29 da 5683 a 6198 30,37 

da 6199 a 6714 29,36 22,15 da 6199 a 6714 33,16 

da 6715 a 7231 31,82 24,01 da 6715 a 7231 35,94 

da 7232 a 7747 34,28 25,87 da 7232 a 7747 38,74 

da 7748 a 8263 36,74 27,73 da 7748 a 8263 41,52 

da 8264 a 8780 39,20 29,59 da 8264 a 8780 44,00 

da 8781 a 9297 41,51 31,30 da 8781 a 9297 46,79 

da 9298 a 9813 43,97 33,16 da 9298 a 9813 49,58 

da 9814 a 10330 46,43 35,02 da 9814 a 10330 52,37 

da 10331 a 10846 54,31 40,96 da 10331 a 10846 61,26 

da 10847 a 11363 57,04 43,03 da 10847 a 11363 64,37 

da 11364 a 11879 59,77 45,10 da 11364 a 11879 67,12 

da 11880 a 12395 62,50 47,16 da 11880 a 12395 70,22 

da 12396 a 12912 65,24 49,05 da 12396 a 12912 73,32 

da 12913 a 13428 67,80 51,12 da 12913 a 13428 76,42 

da 13429 a 13945 70,53 53,19 da 13429 a 13945 79,51 

da 13946 a 14461 73,26 55,25 da 13946 a 14461 82,61 

da 14462 a 14978 75,99 57,32 da 14462 a 14978 85,71 

da 14979 a 15494 78,73 59,37 da 14979 a 15494 88,46 

da 15495 a 16011 81,46 61,44 da 15495 a 16011 91,56 

da 16012 a 16527 84,19 63,33 da 16012 a 16527 94,66 

da 16528 a 17044 86,92 65,40 da 16528 a 17044 97,76 

da 17045 a 17560 89,47 67,46 da 17045 a 17560 100,85 

da 17561 a 18076 92,20 69,53 da 17561 a 18076 103,95 

da 18077 a 18593 94,95 71,60 da 18077 a 18593 106,71 

da 18594 a 19109 97,68 73,66 da 18594 a 19109 109,80 

da 19110 a 19626 100,41 75,73 da 19110 a 19626 112,91 

da 19627 a 20142 103,15 77,62 da 19627 a 20142 116,00 

da 20143 a 20659 105,88 79,69 da 20143 a 20659 119,10 

da 20660 a 21175 108,61 81,75 da 20660 a 21175 122,20 

da 21176 a 21692 111,16 83,82 da 21176 a 21692 124,96 

da 21693 a 22208 113,89 85,89 da 21693 a 22208 128,05 



da 22209 a 22725 116,62 87,95 da 22209 a 22725 131,15 

da 22726 a 23241 119,36 90,02 da 22726 a 23241 134,25 

da 23242 a 23758 122,10 91,91 da 23242 a 23758 137,34 

da 23759 a 24274 124,84 93,98 da 23759 a 24274 140,44 

da 24275 a 24790 127,57 96,04 da 24275 a 24790 143,54 

da 24791 a 25307 130,11 98,11 da 24791 a 25307 146,30 

da 25308 a 25823 132,85 100,16 da 25308 a 25823 149,39 

da 25824 a 26340 135,58 102,23 da 25824 a 26340 152,50 

da 26341 a 26856 138,31 104,29 da 26341 a 26856 155,59 

da 26857 a 27373 141,04 106,19 da 26857 a 27373 158,68 

da 27374 a 27889 143,78 108,25 da 27374 a 27889 161,79 

da 27890 a 28406 146,51 110,32 da 27890 a 28406 164,53 

da 28407 a 28922 149,24 112,39 da 28407 a 28922 167,64 

da 28923 a 29439 151,80 114,45 da 28923 a 29439 170,73 

da 29440 a 29955 154,53 116,52 da 29440 a 29955 173,84 

da 29956 a 30471 157,27 118,58 da 29956 a 30471 176,93 

da 30472 a 30988 176,08 132,59 da 30472 a 30988 198,12 

da 30989 a 31504 179,09 134,86 da 30989 a 31504 201,16 

da 31505 a 32021 182,10 137,14 da 31505 a 32021 204,56 

da 32022 a 32537 185,11 139,41 da 32022 a 32537 207,98 

da 32538 a 33054 188,11 141,68 da 32538 a 33054 211,38 

da 33055 a 33570 190,93 143,96 da 33055 a 33570 214,80 

da 33571 a 34087 193,94 146,23 da 33571 a 34087 218,20 

da 34088 a 34603 196,94 148,31 da 34088 a 34603 221,61 

da 34604 a 35120 199,95 150,59 da 34604 a 35120 224,64 

da 35121 a 35636 202,96 152,86 da 35121 a 35636 228,05 

da 35637 a 36152 205,97 155,12 da 35637 a 36152 231,46 

da 36153 a 36669 208,97 157,39 da 36153 a 36669 234,87 

da 36670 a 37185 211,98 159,67 da 36670 a 37185 238,28 

da 37186 a 37702 214,80 161,94 da 37186 a 37702 241,69 

da 37703 a 38218 217,81 164,03 da 37703 a 38218 244,72 

da 38219 a 38735 220,81 166,30 da 38219 a 38735 248,13 

da 38736 a 39251 223,82 168,57 da 38736 a 39251 251,53 

da 39252 a 39768 226,83 170,85 da 39252 a 39768 254,95 

da 39769 a 40284 229,83 173,12 da 39769 a 40284 258,35 

da 40285 a 40801 232,84 175,39 da 40285 a 40801 261,77 

da 40802 a 41317 e oltre 235,85 177,67 da 40802 a 41317 e oltre 265,17 

 


